
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 

1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice dana 11. kolovoza 2016. godine, donio je 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o odobrenju sredstava Savezu društava Naša djeca Hrvatske  

 

 

I. 

 

 Odobravaju se sredstva Savezu društava Naša djeca Hrvatske, u iznosu od 6.250,00 kn 

(s PDV-om), a u svrhu podmirenja troškova godišnje kotizacije za sudjelovanje u Akciji 

„Gradovi i općine – prijatelji djece“. 

 

 

II. 

 

 Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka, terete Proračun Grada Koprivnice za 

2016. godinu, redni broj: 2384, broj konta: 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a 

bit će doznačena Savezu društava Naša djeca Hrvatske na IBAN: HR662340009-1310118483, 

otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. 

 

 

III. 

  

 Savez društava Naša djeca Hrvatske dužan je do 30. lipnja 2017. godine dostaviti 

Gradu Koprivnici Izvješće o provedenoj akciji „Gradovi i općine –prijatelji djece“ za 2016. 

godinu i dokaze o namjenskom korištenju odobrenih sredstava. 

 

KLASA: 230-01/15-01/0012 

URBROJ: 2137/01-04/4-16-41 

Koprivnica, 11. kolovoza 2016. 

 

 

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

                                                                                    

Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

  

Grad Koprivnica jedan je od 51 grada i općine koji nosi prestižan naziv „Grad – 

prijatelj djece“ dodijeljen od Središnjeg koordinacijskog odbora za vođenje Akcije „Gradovi i 

općine – prijatelji djece“ dana 14. studenog 2007. godine za aktivnosti i programe djelovanja 

za djecu provedene tijekom 2006. i 2007. godine. 

Uporište ove Akcije je u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, 

Nacionalnom  programu za mlade za razdoblje od 2009. - 2013. godine i Nacionalnoj 

strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, a cilj je motivirati 

odrasle u lokalnim zajednicama da doprinose što potpunijem ostvarivanju prava i potreba 

djece.  

Središnji koordinacijski odbor Akcije 2010. godine je donio odluku o uvođenju 

namjenske godišnje kotizacije za gradove i općine koji sudjeluju u Akciji, u svrhu 

sufinanciranja aktivnosti Središnjeg odbora za stručnu, administrativnu i tehničku pomoć 

gradovima i općinama u provedbi Akcije.  

S obzirom na to da se radi o Akciji koja je prepoznata na međunarodnoj razini, a 

podržava ju i UNICEF Hrvatska i jedna je od najznačajnijih aktivnosti Saveza društava Naša 

djeca Hrvatske koje ju je osmislilo i isključivo je nadležno za njezinu provedbu, Grad 

Koprivnica je kao član Akcije financijska sredstva za namjensku kotizaciju osigurao u 

Proračunu Grada Koprivnice za 2016. godinu, te se ista mogu dodijeliti izravno bez 

objavljivanja javnog natječaja, a sukladno članku 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15). 

Grad Koprivnica je uključivši se u ovu Akciju i službeno dao potvrdu da je briga i skrb 

o djeci, njihovim pravima i dobrobiti, kao i njihovo aktivno participiranje u lokalnoj zajednici, 

iznimno važno za naš grad. Takav odnos najbolje se očituje kroz postignuti standard i 

kvalitetu programa koji se provode u našem gradu, a postignuća su svake godine na iznimno 

visokom nivou. Tako je 2015. godine Grad Koprivnica dobio Pohvalu za provedenu Naj 

akciju ovaj puta za projekt Dječjeg gradskog vijeća i Društva Naša djeca Koprivnica pod 

pokroviteljstvom Grada Koprivnice „Naj dječje djelo – Veliko srce koprivničkog djeteta“. 

Skraćeno izvješće s financijskim pokazateljima o aktivnostima Središnjeg 

koordinacijskog odbora navedene Akcije u 2015. godini dostavljeno je Gradu Koprivnici dana 

11. srpnja 2016. godinu. 

S obzirom na značaj sudjelovanja u ovoj Akciji, a koji se odnosi na razmjenu 

iskustava i dobre prakse u drugim sredinama, edukacije i savjetovanja, te pristup najnovijim 

informacijama i saznanjima vezanim uz ostvarivanje dječjih prava, predlaže se zamjeniku koji 

obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice donošenje predmetnog Zaključka. 

 

   

 Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

 Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 i europske poslove 

  

 

 Pročelnik:  

 Darko Ledinski, prof. 

 

     



 


